
Ribeirão Preto, 18 a 2 4 de Agosto de 1985 

Colunista: - Onde nasceu e quais os estudos artísticos já 
realizados? 

PEDRO SELLA JÚNIOR (Artista plástico): - Nas-ci era Ribeirão e durante todo o período de minha adolescência e da mocidade, estudei desenho artístico, pintura e um pouco de escultura em locais e sob a orientação de professores, os mais diversos. 
Colunista:— De quantos salões e exposições participou? 
PSJ: - Já participei de 51, sendo 36 exposições indivi-

duais, nas principais cidades do País. 
Colunista: - Quantos prêmios? 
PSJ: - Premiações 27, entre medalhas e troféus. 
Colunista: - Qual a natureza ou estilo de sua pintura? E 

as atuais tendências? 
PSJ: - Dizem que meu estilo é acadêmico, no meu 

entender, porém, é clássico. Minha tendência é ao figurativo. 
Colunista: - Qual é o seu conceito de clássico? 
PSJ: - O clássico exige do artista aprofundar-se em 

sua obra que deve se apresentar plena, sem explicações ou 
interpretações. O clássico é e será sempre a técnica dos grandes 
mestres. 

Colunista: - Onde ora exerce suas atividades artísticas? 
PSJ: - Exerço minhas atividades em Ribeirão, onde voltei 

a morar, depois de muitos anos em São Paulo. Resido na rua 
Bernardino de Campos, n.o 1186 (telefone: 635-1570) e ali 
mantenho meu ateliê e galeria. 

Colunista: - Na sua opinião, quais são os maiores pinto-
res brasileiros e quais os prediletos estrangeiros na História da Arte? E de Ribeirão? 

PSJ: - Pedro Alexandrino, Almeida Júnior e Paulo do Va-le. Dos mundiais, admiro vários. Da cidade, indico Odila Mes-triner. 
Colunista: - Que você sugere para melhorar o movimento 

de artes plásticas em Ribeirão? 
PSJ: - Deve haver uma conscientização dos poderes pú-

blicos quanto à verdadeira valorização de artistas locais, ofere-
cendo a eles oportunidades com igualdade de condições. 

nina Katz, Vera Café, Zalluar. De Ribeirão Preto, estarão :Bas-sano Vacarini, Maria Cecilia Camargo Guarneri, Mauri Lima, Odiüa Mestriner, Vagner Dante Veloni. Do seu acervo inicial: Alfredo Volpi" Bernardo Cid, Clóvis Graciano, Darei Valença Lins, Flávio de Carvalho^ Vicente Jutka e outros. 
Por nosso intermedio, são convidados os artistas e in-teressados para o coquetel de inauguração. 
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